
๑ 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักตรวจและประเมินผล 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค.2558- 31 มี.ค. 2559)  

สรุปผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม ส านักตรวจและประเมินผล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน 

(1 ตุลาคม 2558 – 3๑ มีนาคม 2559) 

 
 

ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรตรวจรำชกำร พ.ศ.  2548 ข้อ 7 (4) (5)  
ก ำหนดให้กำรตรวจรำชกำรมีวัตถุประสงค์  เพ่ือสดับตรับฟังทุกข์ สุข ควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของ
เจ้ำหน้ำที่รัฐและประชำชน กำรแสวงหำข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์
ในพื้นที่  และตำมระเบียบดังกล่ำวข้อ 12 (4) ให้ผู้ตรวจรำชกำรมีอ ำนำจหน้ำที่ สอบข้อเท็จจริง สืบสวน
หรือสดับรับฟังเหตุกำรณ์  เมื่อได้รับกำรร้องเรียนหรือมีเหตุอันสมควร โดยประสำนกำรด ำเนินงำนกับ
หน่วยงำนตรวจสอบอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน หรือปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนของ
รัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ   

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน ส ำนักตรวจและประเมินผล  มีภำรกิจหลักโดยตรงในกำรสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง โดยประสำนกำรด ำเนินงำนกับหน่วยงำนตรวจสอบอ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของประชำชนหรือปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนของรัฐหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยมีระบบกำร
แก้ไขปัญหำและรับเรื่องรำวร้องทุกข์ที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับภำรกิจให้มีธรรมำภิบำลที่ดีให้ควำมส ำคัญต่อ
กำรสร้ำงควำมโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและสม
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชนที่จะได้รับกำรบริกำรที่มีคุณภำพเพ่ิมมำกข้ึน 

กำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม 2558 
– 31 มีนำคม 2559) ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอควำมเป็นธรรม ในประเด็น
ต่ำง ๆ ของเขตสุขภำพที่ 1 - 13 และส่วนกลำง (เสนอควำมคิดเห็นทั่วประเทศ) รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 428 เรื่อง 
ด ำเนินกำรส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง จ ำนวน 190 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44.39 
เพ่ือรับทรำบเป็นข้อมูล และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ ปรับปรุง และวำงแนวทำงป้องกัน เพ่ือไม่ให้
เกิดกำรร้องเรียนขึ้น ได้ข้อยุติ จ ำนวน 216 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50.47 ของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด มี
เรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 132 เรื่อง คิดเป็นละ 30.84 และส่ง
เรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในส่วนกลำง (กลุ่มเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม, กลุ่มกฎหมำย) จ ำนวน 80 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 18.69  

โดยเขตสุขภำพ ที่ 1 - 13 และส่วนกลำง ได้รับเรื่องร้องเรียนจ ำแนกรำยเขตดังนี้ 

ตารางท่ี 1  เรื่องร้องเรียนเข้าใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (๑ ตุลาคม 2558 – ๓๑มีนาคม 2559) 

เรื่อง 
เข้าใหม ่

 เขตสุขภาพ  
รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ส่วน 
กลาง 

29 25 20 69 51 48 26 25 25 20 35 28 0 27 428 
ร้อยละ 6.78 5.84 4.67 16.12 11.92 11.21 6.07 5.84 5.84 4.67 8.18 6.54 0 6.31 100 

หมายเหตุ เขตสุขภำพท่ี ๑๓ ไม่มีเรื่องร้องเรียน เนื่องจำกสถำนพยำบำลของเขตสุขภำพท่ี ๑๓  
             อยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมกำรแพทย์ และกรุงเทพมหำนคร 



๒ 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักตรวจและประเมินผล 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค.2558- 31 มี.ค. 2559)  

แผนภูมิที่ ๑ เรื่องร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม ของเขตสุขภาพที่ ๑-๑2 และส่วนกลาง (รอบ ๖ เดือน) 

  โดยเขตสุขภำพที่ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอควำมเป็นธรรม มำกที่สุด คือ เขตสุขภำพที่ 4 
จ ำนวน 69 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ  16.12 รองลงมำคือเขตสุขภำพที่ 5 จ ำนวน 51 เรื่อง คิดเป็น  ร้อยละ 11.92 
และเขตบริกำรสุขภำพ ที่ 6 จ ำนวน 48 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.21  ของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตำมล ำดับ 
ส่วนเขตสุขภำพที่ได้รับเรื่องร้องเรียนน้อยที่สุด คือ เขตสุขภำพที่ 3 และ 10 จ ำนวนเขตละ 20 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
4.67 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

จ าแนกรายละเอียดของเรื่องร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม ได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. ที่มาของเรื่องร้องเรียน 

ตารางท่ี 2 ที่มาของการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม  
 

ช่องทางของการร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
 1. รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข,เลขำนุกำรรัฐมนตรี 38 8.88 
 2. ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข,รองปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 108 25.24 
 3. ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข 4 0.94 
 4. ส ำนักงำนปลัด, ส ำนักเลขำธิกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี 13 3.04 
 5. ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล 1111 248 57.94 
 6. ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 4 0.94 
 7. ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 1 0.23 
 8. ส ำนักตรวจสอบภำคพิเศษ 1 0.23 
 9. ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 8 1.87 
 10. ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 2 0.46 
 11. กรมบัญชีกลำง 1 0.23 

รวม 428 100.00 

 



๓ 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักตรวจและประเมินผล 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค.2558- 31 มี.ค. 2559)  

แผนภูมิที่ ๒ ที่มาของการร้องเรียน/ขอความเป็นธรรม 

 

  พบว่ำ ประชำชนและเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ส่งเรื่องร้องเรียนผ่ำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล 
1111 มำกที่สุด จ ำนวน 248 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.94 รองลงมำผ่ำนทำงปลัดกระทรวงสำธำรณสุข/รอง
ปลัดกระทรวงสำธำรณสุขจ ำนวน 108 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 25.24 และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข, 
เลขำนุกำรรัฐมนตรี จ ำนวน 38 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.88 ของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตำมล ำดับ 

๒. ประเภทของหนังสือร้องเรียน 

ตารางท่ี 3 ประเภทหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม  
 

ประเภทหนังสือ จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
 1. หนังสือร้องเรียน 136 31.78 
 2. บัตรสนเท่ห์ 44 10.28 
 3. ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล 1111 248 57.94 

รวม 428 100.00 

แผนภูมิที่ ๓ ประเภทหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม  

    

 



๔ 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักตรวจและประเมินผล 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค.2558- 31 มี.ค. 2559)  

พบว่ำ ได้รับเรื่องร้องเรียนจำกเว็บไซต์ของศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกขข์องรัฐบำล 1111 จ ำนวน 248 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.94  รองลงมำหนังสือร้องเรียนที่มีกำรระบุ ชื่อ ที่อยู่ชัดเจน จ ำนวน 136 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 31.78 และบัตรสนเท่ห์ จ ำนวน 44 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.28 ของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
ตำมล ำดับ 

3. หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน 

ตารางท่ี 4 หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน  
 

หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
 1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 62 14.49 
 2. โรงพยำบำลศูนย์ / โรงพยำบำลทั่วไป /โรงพยำบำลชุมชน 334 78.04 
 3. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 18 4.20 
 4. ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ 3 0.70 
 5. อ่ืน ๆ 11 2.57 

รวม 428 100.00 

แผนภูมิที่ ๔  หน่วยงานที่ถูกร้องเรียน  

 

  พบว่ำ หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนมำกที่สุด คือ โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป จ ำนวน 
334 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 78.04 รองลงมำ คือ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด จ ำนวน 62 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 14.49 และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.20 ของจ ำนวนเรื่อง
ร้องเรียนทั้งหมดตำมล ำดับ และหน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนน้อยที่สุด คือ ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ จ ำนวน 3 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0.70 

          

 

 



๕ 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักตรวจและประเมินผล 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค.2558- 31 มี.ค. 2559)  

4. ประเด็นเรื่องร้องเรียน 
 

ตารางท่ี  5 ประเด็นเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม 
 

ประเด็นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม  จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
 1. กำรบริหำรจัดกำร 22 5.14 
 2. คุณภำพกำรบริกำร  221 51.64 
 3. ค่ำตอบแทน 3 0.70 
 4. กำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ 24 5.61 
 5. สวัสดิกำรของรัฐ 6 1.40 
 6. พฤติกรรมส่วนตัว 20 4.68 
 7. วินัยข้ำรำชกำร 2 0.46 
 8. กำรบริหำรงำนบุคคล  (แต่งตั้ง, โยกย้ำย, ประเมินผลงำน) 29 6.78 
 9. กำรคุ้มครองผู้บริโภค 3 0.70 
 10. กำรบริหำรงำนพัสดุ (กำรจัดซื้อจัดจ้ำง, ล็อกสเปค) 35 8.18 
 11. ขอควำมอนุเครำะห์เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล 5 1.17 
 12. ข้อเสนอแนะ  46 10.74 
 13.  อ่ืน ๆ 12 2.80 

รวม 428 100.00 

 

แผนภูมิที่ 5 ประเด็นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอความเป็นธรรม        

 

 



๖ 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักตรวจและประเมินผล 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค.2558- 31 มี.ค. 2559)  

                      พบว่ำ กำรร้องเรียนด้ำนคุณภำพกำรบริกำรมำกที่สุด จ ำนวน 221 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 
51.64 รองลงมำ คือ ข้อเสนอแนะ จ ำนวน 46 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.74 และกำรบริหำรงำนพัสดุ (กำร
จัดซื้อจัดจ้ำง ล็อกสเปก) จ ำนวน 35 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.18 ของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตำมล ำดับ 

ตารางท่ี ๖ ประเด็นการร้องเรียน คุณภาพการให้บริการ 

ประเด็นการร้องเรียน คุณภาพการให้บริการ จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 
 1. ล่ำช้ำ 32 14.48 
 2. พฤติกรรมไม่เหมำะสม 2 0.91 
 3. พูดจำไม่สุภำพ ไม่เต็มใจให้บริกำร 35 15.84 
 4. ไม่สนใจผู้ป่วย 11 4.97 
 5. กำรให้บริกำรโดยรวม 126 57.01 
 6. รักษำพยำบำลผิดพลำด 13 5.88 
 7. ชมเชยกำรให้บริกำร 2 0.91 

รวม 221 100.00 
      

แผนภูมิที่ ๖ ประเด็นการร้องเรียน คุณภาพการให้บริการ 

 
  ประเด็นคุณภำพกำรให้บริกำร พบว่ำร้องเรียนกำรให้บริกำรโดยรวม มำกที่สุด จ ำนวน ๑๒๖ 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๑ รองลงมำพูดจำไม่สุภำพ ไม่เต็มใจให้บริกำร จ ำนวน ๓๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๘๔ และ บริกำรล่ำช้ำ จ ำนวน ๓๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๘ ของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนคุณภำพกำร
ให้บริกำรตำมล ำดับ 
 
 
 



๗ 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักตรวจและประเมินผล 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค.2558- 31 มี.ค. 2559)  

๕. บุคคลที่ถูกร้องเรียน 
ตารางท่ี ๗ บุคคลทีถู่กร้องเรียน  

บุคคลที่ถูกร้องเรียน จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
 1. นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด 51 11.92 
 2. ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน 147 34.35 
 3. สำธำรณสุขอ ำเภอ 2 0.46 
 4. แพทย์ 66 15.42 
 5. เภสัชกร 1 0.23 
 6. พยำบำล 26 6.08 
 7. ทันตแพทย์ 1 0.23 
 8. เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดต่ำง ๆ     
       -  เจ้ำหน้ำที่สังกัดส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 11 2.57 
       -  เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอ ำเภอ 1 0.23 
       -  เจ้ำหน้ำที่สถำนีอนำมัย - 0.00 
       -  เจ้ำหน้ำที่สังกัดโรงพยำบำลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน 93 21.73 
       -  เจ้ำหน้ำที่สังกัดโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 18 4.21 
 9. อ่ืน ๆ  11 2.57 

รวม 428 100.00 
 
แผนภูมิที่ ๗ บุคคลที่ถูกร้องเรียน 

 
            พบว่ำ บุคคลที่ถูกร้องเรียนมำกที่สุด คือ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป/
โรงพยำบำลชุมชน  เนื่องจำกประเด็นกำรร้องเรียนที่ได้รับส่วนมำก เป็นกำรร้องเรียนระบบกำรบริหำรจัดกำร และ
ระบบกำรให้บริกำรภำยในโรงพยำบำล จ ำนวน 147 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 34.35 รองลงมำ คือ เจ้ำหน้ำที่สังกัด
โรงพยำบำลศูนย์/ทั่วไป/ชุมชน จ ำนวน 93 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.73 และแพทย์ จ ำนวน 66 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 16.42 ของจ ำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดตำมล ำดับ  

      ส่วนเรื่องร้องเรียนนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด พบว่ำเป็นกำรร้องเรียนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ไม่เป็นธรรม ขำดคุณธรรม ภำวะผู้น ำ และกำรใช้จ่ำย
งบประมำณ จ ำนวน 51 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.92 



๘ 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักตรวจและประเมินผล 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค.2558- 31 มี.ค. 2559)  

 6. วิธีการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

ตารางท่ี ๘ วิธีด าเนินการเรื่องร้องเรียน  

วิธีด าเนินการ จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

 1. ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรำยงำน 190 44.39 
 2. ส่งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง -  0.00  
 3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง         -       0.00 
 4. ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล 152 35.52 
 5. ผู้บริหำรทรำบเป็นข้อมูล 6 1.40 
 6. อ่ืน ๆ / ส่งหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำร 80 18.69 

รวม 428 100.00 
 

แผนภูมิ ที ่๘ วิธีด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 

      

 เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจำกศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ กระทรวงสำธำรณสุข  ส ำนักตรวจ 
และประเมินผล ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนและเสนอควำมเห็นเพ่ือให้ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง พิจำรณำสั่งกำรส่งเรื่อง
ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรำยงำนมำกที่สุด จ ำนวน 190 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44.39
รองลงมำ คือ ส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูล เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงแก้ไช จ ำนวน 152 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.52 และส่งหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำร (กลุ่มเสริมสร้ำงวินัยและระบบ
คุณธรรม, กลุ่มกฎหมำย) จ ำนวน 80 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.6 

7. ผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียน 
 

ตารางท่ี 9 ผลการด าเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  

ผลการด าเนินการ จ านวน/เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
 1. เรื่องอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 132 30.84 
 2. ยุติเรื่อง   
     2.1. ผู้บริหำรสั่งยุติเรื่อง/รับทรำบเป็นข้อมูล 216 50.47 
     2.2. แจ้งกรม / กอง / หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำร 80 18.69 

รวม 428 100.00 



๙ 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักตรวจและประเมินผล 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค.2558- 31 มี.ค. 2559)  

แผนภูมิที่ 9 ผลการด าเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  

 

ผลการด าเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  
พบว่ำ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ขอควำมเป็นธรรม/ขอควำมอนุเครำะห์ ที่ได้รับของเขตสุขภำพที่ 

๑-๑๓ จ ำนวน ๔๒๘ เรื่อง ได้ด ำเนินกำรส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในแต่ละเขตสุขภำพตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ และอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 132 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.84 เมื่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรให้ทรำบ ผู้บริหำรสั่งยุติเรื่อง และรับทรำบเป็น
ข้อมูล จ ำนวน 216 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50.47 ได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
ส่วนกลำง (กลุ่มเสริมสร้ำงวินัยและระบบคุณธรรม, กลุ่มกฎหมำย) พิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
สิ้นสุดกระบวนกำรของส ำนักตรวจและประเมินผล จ ำนวน 80 เรื่อง คิดเป็น ร้อยละ 18.69  

    สรุป  

ผลกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียนของกลุ่มรับเรื่องร้องเรียน ส ำนักตรวจและประเมินผล ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน (1 ตุลำคม – ๓๑ มีนำคม 2559) พบว่ำได้รับเรื่องร้องเรียนเข้ำใหม่ จ ำนวน 428 
เรื่อง ด ำเนินกำรส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในแต่ละเขตสุขภำพ ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมอ ำนำจหน้ำที่ และอยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 132 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๘๔  และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง ปรับปรุง แก้ไข และรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ 
ปรับปรุงตำมข้อร้องเรียนให้ทรำบ โดยผู้บริหำรรับทรำบเป็นข้อมูล และสั่งยุติเรื่อง จ ำนวน 216 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๒๑๖ และได้ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่ร้องเรียนผู้บริหำรระดับเชี่ยวชำญขึ้นไปและเรื่องร้องเรียนที่
ไม่อยู่ในอ ำนำจของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง ส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในส่วนกลำง (กลุ่มเสริมสร้ำงวินัยและ
ระบบคุณธรรม, กลุ่มกฎหมำย) พิจำรณำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ จ ำนวน 80 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๖๙ โดยมีผู้ร้องเรียนส่งเรื่องผ่ำนศูนย์บริหำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์ของรัฐบำล 1111 มำกที่สุด จ ำนวน 
๒๔๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๔ หน่วยงำนที่ถูกร้องเรียนมำกที่สุด คือ โรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป
และโรงพยำบำลชุมชน  จ ำนวน ๓๓๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๔ บุคคลที่ถูกร้องเรียนมำกที่สุด คือ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลศูนย์/โรงพยำบำลทั่วไป/โรงพยำบำล จ ำนวน ๑๔๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๕ 
ประเด็นที่ถูกร้องเรียนมำกที่สุด คือ คุณภำพกำรให้บริกำร เช่น กำรให้บริกำรโดยรวม พูดจำไม่สุภำพ 
พฤติกรรมไม่เหมำะสม ไม่เต็มใจให้บริกำร และควำมล่ำช้ำในกำรให้บริกำร 

 
 



๑๐ 
 

กลุ่มรับเรื่องร้องเรียน 
ส ำนักตรวจและประเมินผล 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน รอบ 6 เดือน  (1 ต.ค.2558- 31 มี.ค. 2559)  

ปัญหาและอุปสรรค 

1. กำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องของส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ยังไม่
เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ขำดควำมชัดเจน ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำ และซ้ ำซ้อน 

2. เรื่องร้องเรียนในแต่ละเขตสุขภำพมีควำมหลำกหลำย ท ำให้กระบวนกำรตรวจสอบข้อร้องเรียนมีควำม
แตกต่ำงกันในแต่ละประเด็น และใช้เวลำในกำรติดตำมที่แตกต่ำงกัน บำงเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมำย และ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลำยหน่วยงำนภำยในจังหวัด เช่น ศูนย์สันติวิธีสำธำรณสุข กลุ่มประกันสุขภำพฯ 
คณะกรรมกำรไกล่เกลี่ย ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด และเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในจังหวัดมีไม่เพียงพอกับ
ปริมำณงำน ท ำให้กำรด ำเนินกำรเร่ืองร้องเรียนในพื้นที่ล่ำช้ำ 

3. กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีควำมล่ำช้ำในกำรด ำเนินงำนตำมขั้นตอน
และต้องใช้เวลำในกำรตรวจสอบข้อเท็จจริง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร และข้อมูลที่ได้จำกผู้ร้องเรียนไม่
ชัดเจน ไม่แจ้งชื่อผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง ท ำให้หน่วยงำนตรวจสอบต้องใช้เวลำในกำรหำข้อมูล ส่งผลให้มีข้อจ ำกัดใน
เงื่อนไขเวลำที่ก ำหนดกำรรำยงำนผล 

4. หน่วยงำนในส่วนภูมิภำคไม่ให้ควำมส ำคัญของเร่ืองร้องเรียนเท่ำที่ควร ท ำให้ข้ำรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ไม่
เคร่งครัดในวินัย ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมบริกำรและคุณภำพบริกำรที่ไม่พึงประสงค์ จึงเกิดกำรร้องเรียน 

5. เมื่อเกิดกรณีร้องเรียน ร้องทุกข์ ขึ้นในหน่วยงำนแล้ว ขำดกำรสื่อสำร ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องระหว่ำง ผู้ร้องและ
หน่วยงำน  

6. เรื่องร้องเรียนกรณีเดียวกันแต่มำจำกหลำยช่องทำง ท ำให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน และต้องรำยงำนผลให้ทุกช่องทำง
ทรำบ เพิ่มภำระงำน 

7. เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนไม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ท ำให้ปฏิบัติงำน 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. กำรจัดกำรเรื่องรำวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของหน่วยงำนในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ควรมี
กำรบูรณำกำร และมีกำรปฏิบัติใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

2. ผู้บริหำรส่วนกลำงและระดับเขต ควรให้ควำมส ำคัญ และมีนโยบำยที่ชัดเจนในกำรด ำเนินกำรเรื่องร้องเรียน 
ก ำชับหน่วยงำนในเขตที่รับผิดชอบ ให้เร่งรัดผลกำรด ำเนินกำรและรำยงำนให้ทรำบโดยเร็ว 

3. วำงแนวทำงกำรติดตำมเรื่องร้องเรียน โดยจัดล ำดับควำมส ำคัญของเรื่องที่จะติดตำมผลกำรด ำเนินกำร และ
ก ำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  

4. กำรบริหำรควำมเสี่ยงของกำรปฏิบัติงำน โดยวิเครำะห์ขั้นตอนหรือปัญหำที่ท ำให้ กำรปฏิบัติงำน
ล่ำช้ำ เพ่ือวำงแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงระบบหรือวิธีกำรด ำเนินกำร 
เพ่ือให้ระบบงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

5. กำรสื่อกำรควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง ชัดเจนแก่ผู้ร้อง เป็นกำรลดกำรร้องเรียนในเบื้องต้น และเมื่อเกิดกรณี
ร้องเรียนแล้ว หน่วยงำนหรือผู้เกี่ยวข้องควรรีบด ำเนินกำรไกล่เกลี่ย และด ำเนินกำรยุติเรื่องโดยเร็ว เพื่อ
ป้องกันกำรร้องเรียนไปช่องทำงอื่น ๆ  

6. สถำนพยำบำลควรหำมำตรกำรรองรับกำรท ำควำมเข้ำใจกับผู้มำรับบริกำร โดยกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้มำ
รับบริกำรทรำบขั้นตอนกำรให้บริกำร และปรับปรุงระบบกำรบริกำร ลดขั้นตอนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

7. มีระบบกำร ก ำกับ ดูแล ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียน  และด ำเนินกำรด้วย
ควำมโปร่งใส เป็นธรรม 

8. หน่วยงำนควรน ำประเด็นกำรร้องเรียนต่ำง ๆ มำถอดบทเรียน เพื่อหำแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำ และ
บูรณำกำรร่วมกับทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรเพิ่มพูนทักษะด้ำนระเบียบ วินัย และจริยธรรมของ
เจ้ำหน้ำที่ทุกระดับ 

9. กำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนที่มีมำตรฐำน และมีรูปแบบที่ชัดเจน   


